
pokrytou polemikou s utilitární životní a literární praxí básníkri vlastní genera-
ce. PÍíznačná je pro něj neo esitelná drivěra v nezničitelnost a očistnou moc
poezie: ,,Žtvim se tím že btji poezií a h|edím / piitom strachu do očí / když se
i Koniášové / rozestupují / pied |aserov;/m kopím démantu poezic..5.

PŤi procesu vzniku poetiky ,,pětatŤicátníkťr,. nebylo bez vyznanu, že stéŽejní
autoii stojící na samémjeho počátku (Sys, Žáček) začali tvoŤit bezpÍedcházející-
ho literárně.teoretického vzdě|áni. Spoutanost literárními tradicemi a závislost na
soudob1ich básnick11ich kánonech by|a u nich nepoměrně slabší než u generace še-
desát ch let' jejíŽ někteŤí pŤíslušníci se občas neubráni|i napodobivému učednic-
tví a vlrazovlm klišé. Naopak pŤedností poezie ,,pětatŤicátníktj.. byla, alespoř
zpočátku, spontánnost a neodvozenost projevu, relativní tematická novost a vyra-
zová neotŤelost. V prťrběhu nebyvale dlouhého tvrjrčího období více či méně ho-
mogenizovaného seskupení' kdy byly neustále exploatovány a pouze variovány
takŤka identické náměty avyrazové rejstŤíky, však docházelo zejnréna u dŤíve na-
stoupivších autor generace sedmdesát)ich let k rozmělnění vlastní pŤedchozí
tvorby, jak je tomu napň. u Syse, jehož sbírky z osmdesát ch let jsou ve znatnerrí
neustálych bilancí provázen5ích ustrnulym provokativním gestem a rutinní expre-
sivitou vyrazu, Vice versa mnozi z později nastupujících autorŮ této generace
sv]1im hladk1im navázáním na postupy sv]/ch pŤedchr]dcr] tvoŤili v jistém smyslu
mimovolnou a paradoxní para|elu s generací šedesátych let. Dany stav konzervo-
vala rovněŽ absence konfrontace s poezií protikladné poetiky, jeŽ by leŽela jinde

nežli v šedesátych letech, spolu s prob|ernatičností rozvíjení jinÓ neŽ avantgardní
tradice (spirituální, metafyzická linie)' vnímané jako ideologicky pŤtjatelné. Svou
neblahou roli sehrá|o v neposlední Ťadě také zké vynrezení oÍlciá|ně tolerovatel-
nych postojri k spo|ečensko-politickénru a kulturnímu kontextu' na němž měli
dobrovolny a podstatn podí| i někteňí z ,,pětatíicátník 

..prosazující v roli kritiktl
nastoleny ,,norma|izační..kurz (Peterka, Pe|c). Toto vymezeni se v prriběhu scdm-
desát1ich |et sta|o záyaznou normou, jeŽ byla ještě o desetiletí pozdějijen obtížně
a ojediněle pňekračována. Thkovou v1/jimku pŤedstavují napŤ' Šimonovy sbírky
Pouštní ptdk (l98l) nebo VyvoltÍvač, Cincibuchova Dldž,děnd zahrada a Peterko-
va Autobiografie vlka (|980;), za niž však následovala kajícná a pÍitakávající Au-
tobiografie člověka (l984). Bez možnosti pravdivého pojmenování společné zku-
šenosti se poezie ,,pětatÍicátníkri..pŤimkla k tématrim privátním a ideologicky ne-

exponovan m, avšak jedna z jejich podstatnych deviz;za niž byl povaŽován tzv'

,,Živj,.,vztah ke skutečnosti, se postupem doby stá|e častěji proměřovala v hrst

drobnych mincí tratících se v inflačním procesu setrvačné tvorby.

. J. Šimon: V)'vol vcu\' Čs' spisovatel' Praha l988' s. 90.
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Básnické debuty sedmdesát1ich let

J | Ř í  URBANEC

Léta sedmdesátá, jež nám dnes pŤipadají jako ,,čas zaživa pohiben .,, nejsou
jedno|itym celkem alze v nich nalézt jist;y pŤeděl, dan1;i pÍibliŽně|ety |971 až
1973. Počáteční rok t970 mriŽeme ještě chápat jako poslední doznívání liberál-
ního období, ale další tňi léta jsou do značné míry poetickou pouští, poku<l jde
o debuty mladé generace, jeŽ by znamenaly pňíslib do budoucna.

Není dnes dťrvodu, abychom se pŤi pohledu na sedmdesátáléta v poezii ori-
entovali pod\e Slovníku české literatury 1970-198]', protoŽe pňináší i Ťadu
jmen, u nichŽ kromě debutu již nic podstatného nenás|edovalo., Pokusím se ny-
ní podívat s odstupem na ty poprvé knižně publikující básníky, kteŤí podle mé-
ho soudu znamenají i dnes nespornou hodnotu, i když ve svém celku nejsou vri-
bec souměŤitelní s nástupem velké generace narozené kolem roku l900 ani je
nelze pŤirovnávat k nadějnym debutant m z první poloviny šedesát1ich let, j imž
se věnovala v soudtlbém tisku značná pozornost.r

Měl do značné míry pravdu Jan Adanl, když na konci sedmdesátych let na-
psal: , 'První shodn rys nejmladší poezie, kter nás upoutá na první pohled, jc
okruh zpracovávan ch témat: JSou to povytce verše reagující na první doteky nej-
bližšího světa _ krajiny dětství, lásek' pÍírodní imprese. (...) V návratech a tě-
cích k dětství a pňírodě cítímc konzervativnost; svět těchto sbírek není pŤíliš otev-
Ťen budoucnosti, nic senežádá od let pŤíštích, všcje v minulosti ' v nejlepším pŤí.
padč v časc pŤítomnÓm _ aIo pouze milostná tematika.... Lze se ovšem divit těm-
to jednostrunn1i m mladym poettlnr, kteŤí si vskutku nechtěli spá|it kŤídla, jak to-
mu bylo u společensky angaŽovanych autor z let těsně pčed rokem l968?

S pocltitulerl Btísttíci, ]ln2aki d drtl!Í!(Íi , litcrtírní l,ědcí a krititi publíku'jící v tonto období' PňipraviI ko.

|ektiv pracovník Ústavu pro čcskou a světovou literaturu ČSAV Čs. spisovate|' Praha |98.5.

NapÍ' Jitka Badoučková, Rudolf Baiinka' Zdenčk Janas' VácIav Ječn1l. Marie Kafková, PaveI KováŤ' František

Mreš, Da|ibor Pešek, JiŤÍ Stegbauťr. Joscf Splichr|. Vlrsti l.Iy|ová, Richard Uher, Jaros|av Va|enčík.

o tčchto.jménech' nastupujících s ve|k nti nadčjemi po scherrratické poezii stalinského období a pojisré diÍě-

renci aci v období časopisu K|'ět ťn. viz mi nto ji né J ' Urbanec: '. B ásnick]Í svět v debutecb první polovi ny šede-

sát]/ch |et... in: R. Denentarkovil @d.)' ' Zlut .i?/ťJ(ítíí. Malcriá|y z konfěrence poiádané Ustavenl pro českou

literaluru AV ČR l6.-t 8. čcrvna I 999 v Praze' Ústav pro t:eskou Iiteraturu AV ČR. Praha 2000. s.27|_219'

M|ld poazíe _ věc soukrontí.| Studie. l, itcrární nrěsíčník l979. č. l0, s. |56. Pietištěno v knize Jan Adam'

Petr Bílek. Vladinír Kotíl.: Sol./r' Čs' spistrvlttel. Prnha I0!{I. s' 38 4.5

^\-
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První básně debutantrj jsou v naprosté většině nepolitické, pŤesto najdeme
některé v1/jimky. Náběh k proklamaci v duchu oficiální politické atmosféry se
objevil u Marce|y Chmarové (nar. l95l)' FrantiškaValoucha (nar. 1935) i L1l-
die Romanské (nar. 1943), pŤičemž mohlo jít o ri|itbu nepŤejícné době, nicméně
Kamil Maiík (nar. 1946) se projevil jako autor politick1i povytce.

Paradoxem těchto ,,norm a]izačnich,, rokri také je, Že mezi debutanty se obje-
vili též básníci dosti pokročilého věku, jako JiÍí Karen (1920_2000), ktery vy-
stoupil Se svou první básnickou knihou ve věku 52 let, nebo čtyŤicetidevítilet
Václav Daněk (nar. 1929)' jen o rok mladší Josef Rum|er (1922-1999); čtyŤi-
cítku pŤekročili i Vladimír Bozděch (nar. 1928), Josef Kebza (l933-1990)
a František Valouch.

Podle citátu z Adamovy stati se tedy čas v podání poetri zastavil a nepokra-
čuje. Jestliže nyní budu charakterizovat debuty po roce l970, všimnu si zároveř
toho' jak jednotlivé první sbírky reÍ1ektují kategorii času, piičemŽ budu v ně-
kter ch pŤípadech Adamovu paušálnímu tvrzeni v detailech oponovat.

Z oficiá|nich debut roku 1970 stojí za pozornost jen dvě jména: 11Íí Žáček
(nar, |945), jehož RcÍno modŤejší večera'navozujejisty pojem krátkého a krot-
kého času už v samotném názvu ajehoŽ další dráha z stala v okruhu básnické-
ho typu, kter! v krátk1/ch záznamech s nádechem humorné ironie dovede paro-
dovat i vlastní poetické směŤování'

Daleko jin1/m básníkem je Josef Rumler' Sbírka Vyndšení houslf nepatÍí sv m
prahnutím po životě za intenzivního vnímání času k pŤevládající poetické tišině
následujícího desítiletí. Je to zároveĚ debut velmi opožděn1i, sám autor uvádi, Že
musel dosud mlčet: ,,Dvacet let nevydat hlesu / do sebe zazdén a pohňben...' Bás-
ně s takov m odsudkem doby by později vyjít nemohly,vždyť" na několika mís-
tech Rumler pŤímo ostentativně odsuzuje čas' v němŽž1|: ,,My / z pokolení / blá-
hového / zparchanté|ého / na strništi dějin.4 nebo jinde: ,,Jsme v čase / pŤed vel-
klm Ťíhnutím',., Ve sbírce, která pŤináší až nezvyklou variabi|itu veršov ch forem,
vnímáme autorovo rozsáhlé inte|ektuální a dějinné zázemí, intenzivní domovslgí
pocit a vědomí kategorie času v r znych polohách. Rumlerrjv básnick17 subjekt je

stále konÍiontován s časem' osobním, rodovym a dějinn;/m' i s časem v]astní tvor-
by: ,,Čas potŤebn1i / zbortll se / v zdánlivé nepotŤebno / času básnického...'n

. Klub Mladá poezie' Praha l970.
o Čs' spisovatel, Praha l970.
' Báseil TvtíÍí v ntíí . Ztrttcené genarttci' s' 26
' V básni Vlhnaní z rtíje, s.23.
o Báseí Podobenství z'tíniku Cech, s.,76.
|', V konoÍe paněti, s' 86.
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V následujícím roce je hoden našeho zájmu jen jeden debut, Ntihradní kra.
jina,, Michala Černíka (nar. l943)' Už sám název sbírky nás zavádí do jiného
světa, než je ten ,,normalizační.., nicméně alternativou pro básníka zristává jen
nejuzavŤenější soukromí, ohledávání vlastní osoby nebo monology kamene,
džbánu, rriže, jablka, violy, hory' oblohy, coŽ pňipomíná skromřoučké prostŤe-
dí snad až z doby počátk národního obrození. Černíkovy krátké básnické záz-
namy jsou zŤetelně atemporální a dokonce jako by bez projevu vlastní v le, jak
dokládají téměÍ odosobněné verše: ',Sedím bez hnutí v kŤeslc a naslouchámjak
jdu / jdu / a vzda|uji se...l] Je to nicméně první debut mladého autora pŤíznač-
ny pro ráz mnoha dalších básnick1ich vystoupení sedmdesát ch let.

Rok l972 je deÍrnitivním koncem posledních ohlas l iberálnějšího období
aje také svědectvím o edičním vakuu' Tehdy vyšly první knihy nejstarších de-
butantrj celého desítilctí, VteŤiny zrdní,3 J1Íího Karena aV zemi krtilovny Maud,a
Vladimíra Bozděcha. V pňípadě Karenově jde o soubor básní starších, jeŽ se ty-
kají minulé války nebo dÍívějších zážitkŮ, včetně osobního vztahu k někter m
kulturním hodnotám. Jeho téměŤ bezkonfliktní poezie je sice na jedné straně
hluboce lidská (zvláště v oddílu Z nitra věcí), a|e pňedstavuje charakteristickou
edici současného bezčasí, kdy něco ještě trvá a hlavně leccos bylo, nicméně
v celé knize se slovo čas téměŤ nevyskytuje, a pokud v1ijirnečně ano, pak jen ve
vztahu k pŤíchodu zimního období's nebo jako vyz,va, aby Žena pŤiš|a včas.'o
Faktura někter1ich básní Karenov ch nesporně ukazuje k typu starší české poe-
tiky, takŽe tento zdánliv]/ debutje spíše v1iborem z celoŽivotní tvorby'

Podobného rázu je první básnickáknižka Bozděchova. Jsou tam verše uka-
zující k intelektuá|nímu bohatství autorovu a s vědomím váhy slova, všude pňe-
vládá moudrá Životní Vyrovnanost, a pŤece i zde z stalo místo na oÍázky' Někde
bychorn mohli rnluvit spíše o aÍbrismech než o poezii; pŤesto některá metaÍb-
rická vyjádňeníjsou zÍetelně na vyšší rirovni než básnick1/jazyk Karen v.'7 Boz-
děch v bec nereflcktuje vnější čas společensk1i' jen čas Svého v|astního byti, jeŽ
směŤuje ne prosně ke konci'.'

Blok ,  Brno I971.

V básni ^Seance, s. 3 l .

Práce, Praha l972.

Blok. Brno 1972,

V btísni Na zinní ntipěv, s' 69: ,,StromŮm v patách / pochoduie / pŤísn;/ čas...

v b á s n i M í 7 p s Í i l  , s . 7 4 : , ' Č e k á m t ě / U r y z í h o č a s u / s m a | i n k a t ] ' | l / m a l i c h e r n 1 / m / h n ě v e m / a | e i s v ě j í i e m /

duhové lásky / PŤijď včas'..

NapŤ' v básni l lk se rozste skil i e b seii ' s. 2| : ,,Tlesknutí chví|e \ččna van / o štít ticha j azyk |áme se'..

V básni S čín sc nestěíuje btísaií, s. 2.l: ,,Den ode dne jde rni to h Ťe / na téhle zemi...
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První básně debutant jsou v naprosté většině nepolitické, pÍesto najdeme
některé v;/jimky. Náběh k proklamaci v duchu oficiální po|itické atmosÍéry se
objevil u Marcely Chmarové (nar. l95l), FrantiškaVa|oucha (nar. l935) i L1i-
die Romanské (nar. 1943), pŤičemŽ mohlo jít o rilitbu nepňejícné době, nicméně
Kamil MaÍík (nar. 1946) se projeviljako autor politick1/ povftce.

Paradoxem těchto ,,norma1izačních..rokri také je' že mezi debutanty se obje-
v|h téŽ básníci dosti pokročilého věku, jako Jiňí Karen (1920_2000), kter! vy-
stoupil se Svou první básnickou knihou ve věku 52 |et, nebo čtyŤicetidevítilet]í
Vác|av Daněk (nar. 1929), jen o rok mladší JoseÍ. Rurnler (1922-1999); čtyňi-
cítku pŤekročili i Vladimír Bozděch (nar' 1928), Josef Kebza (l933-1990)
a František Valouch.

Podle citátu z Adamovy stati se tedy čas v podání poetri zastavil a nepokra-
čuje. JestliŽe nyní budu charakterizovat debuty po roce l970, všimnu si zároveř
toho, jak jednotlivé první sbírky reÍ1ektují kategorii času, pŤičemŽ budu v né-
kter1ich pŤípadech Adamovu paušálnímu tvrzení v detailech oponovat.

Z oficiálních debutrj roku 1970 stojí za pozornost jen dvě jména: JiÍi Žáček
(nar' 1945)' jehoŽ Rtino modŤejší yečerct, navozuje jist;/ pojem krátkého a krot-
kého času uŽ v samotném názvu ajehoŽ další dráha z stala v okruhu básnické-
ho typu' kter1i v krátk1/ch záznamech s nádechem humorné ironie dovede paro-
dovat i vlastní poetické směŤování.

Daleko jinym básníkem je Joseť Rumler. Sbirka Vyntišení houslť nepatŤí svym
prahnutím po životě za intenzivního vnímání času k pňevládající poetické tišině
následujícího desítiletí. Je to zároveř debut velmi opožděny, sám autor uvádí, že
musel dosud mlčet: ,,Dvacet let nevydat hlesu / do sebe zazděn a pohŤben...' Bás-
ně s takov m odsudkem doby by později vyjít nemohly,vždyt na několika mís-
tech Rumler pŤímo ostentativně odsuzuje čas, v němžŽ11 ,,My l z pokolení / blá.
hového / zparchantělého / na strništi dějin..8 nebo jinde: ,,Jsmc v čase / pŤed vel-
k1i m Ťíhnutím...u Ve sbírce, která pŤináší až nezvyklou variabilitu veršovych forem'
vnímáme autorovo rozsáhlé intelektuální a dějinné zázemi, intenzivní domovsk
pocit a vědomí kategorie času v rrizn ch polohách. Rumler v básnicky subjekt je
stále konfiontován s časem, osobním, rodov m a dějinnym, i s časem vlastní tvor-
by: ,,Čas potňebn1i / zbort1l se / v zdánlivé nepotŤebno / času básnického...'0

Klub Mladá poezie, Praha l 970.

Čs. spisovate|, Praha l970'

BáLseťl Tvtíží v ntíž _ Zt rttcané ganerttci ' s. 26

Y básll Vyhncu z rtíja, s.23.

Báseí Podobensní ztíníku Cech, s..76'

V konoíe puněti, s. 86.

V následujícím roce je hoden našeho zájmu jen jeden debut, Ntihradní kra-
jina|l Michala Černíka (nar. 1943)' Už sám název sbírky nás zavádí rlo jiného
světa, než je ten ,,normalizační.., nicméně alternativou pro básníka zristává jen
nejuzavÍenější soukromí, ohledávání vlastní osoby nebo monology kamene,
dŽbánu, r Že' jablka, violy, hory, ob|ohy, což pŤipomíná skromiioučké prostňc-
dí snad až z doby počátkťr národního obrození. Černíkovy krátké básnické záz-
namy jsou zŤetelně atemporální a dokonce jako by bez projevu v|astní vrile, jak
dokládají téměĚ odosobněné verše: ,'Sedírn bez hnutí v kŤesle a naslouchám jak
jdu / jdu / a vzda|uji se... ' ' Je to nicmÓně první debut mladého autora pŤíZnač-
ny pro ráz mnoha dalších básnick1ich vystoupení sedmdesát ch let.

Rok 1972 je definitivním koncem posledních ohlasťr l iberálnějšího období
aje také svědectvím o edičním vakuu. Tehdy vyšly první knihy nejstarších de-
butantťr celého desítiletí, VteŤiny zrtiní,3 l1Íiho Karena a V zemi krdLovny Mcud,^
Vladimíra Bozděcha. V pŤípadě Karenově jde o soubor básní starších, jeŽ se ty-
kají minulé války nebo dÍívějších zážjtki, včetně osobního vztahu k někter m
kulturním hodnotám. Jeho téměŤ bezkonfliktní poezie je sice na jedné straně
h]uboce lidská (zvláště v oddílu Z nitru věc), ale pŤedstavuje charakteristickou
edici současného bezčasí, kdy něoo ještě trvá a hlavně leccos bylo, nicméně
v celé knize se slovo čas téměŤ nevyskytuje, a pokud v;/jimečně ano, pak jen Ve
vztahu k pŤíchodu zimního období', nebo jako vyz.va, aby žena pŤišla včas.'. '
Faktura někter1ich básní Karenovych nesporně ukazujc k typu starší české poe-
tiky, takŽe tento zdánliv1/ debut je spíše v borem z celoŽivotni tvorby.

Podobného rázu je první básnická kníŽka Bozděchova. Jsou tam vcrše uka-
zujíci k inte|ektuálnímu bohatství autorovu a s vědonrím váhy slova, všude pŤe-
vládá rnoudrá životní vyrovnanost, a pňece izde zťrstalo místo na oÍázky' Někde
bychorn moh]i mluvit spíše o aforismcch než o poezii; pŤesto některá nleta1b-
rická vyjádŤení jsou zÍetelně na vyšší r' irovni než básnick;í jazyk Karen v.' ' Boz-
děch v bec nereflektuje vnější čas společensk , jen čas svého vlastního bytí' jeŽ

směčuje ne prosně ke konci.'s

Blok ,  Brno 1971.

V básni Scrrrcc, s. 3 l .

Práce, Praha l972.

B lok ,  Brno 1972.

V b sní Nu zinní ntípěv, s. 69: ,,Stromťrm v patách / pochoduje / pÍísn1/ čas...

v  basn i  M ihs tn  ,  s .74: , ,Čekínr  tě /  U ryzího času /s  ma l inkat ) 'n  /ma l i chern  nr /hnčvem/a le  i  s  vě jÍ ien/

duhové lásky / Piijď včas'..

Napi. v básni Jttk sc ttlz's|askiíuje b seií, s. 2|: ',].]esknutí chvíle \ččna van / o štít ticha j azyk láme se '..

V b á s n i S č Ú n  s a n e s v č h t j a b t í s a i , s . 2 ] ' '  ' , D e n o d e d n e j d e m i t o h ť l Ť e / n a t é h l e z e m i ' . .
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Ještě bezv raznější je jedin;/ relevantní debut roku 1973, Klepdní na lasku|.)

Ludvíka Štěpána (nar. 1943). Autor je rizce zaměŤen k vlastnímu bytování, jeho

svět osciluje mezi domovem s jemnym vztahem k ženě a mezi pŤíměstskou kraji-

nou na procházkách. Je to poezie ii|á, až intimně Stydlivá. bezjakéhokoliv vztahu

k času okolního světa; uvědomuje si čas jen v souvislosti s ročními proměnami pŤí-

rody.,0 ostatně Štcpan v básnické dráze dá|e nepokračoval a dal se na prÓzu.

Stojí za zaznamenáni, že většina sbírek' o nichŽ jsme m|uvill z'a léta

|91I-|913, vyšla v brněnském Bloku za redakční patronace dlouho proskribo-

vaného katolického básníka Josefa Suchého, tedy v jakémsi straní, kdeŽto

praŽská nakladatelství v té době procházela personálním i edičně-plánovacím

zemětŤesením.
Rok 1974 pŤinesl j iž pozoruhodnější novinky, od té doby mrižeme m|uvit

o kompaktnější fázi básnickych debutri sedmdesát ch let. Vedle soudobě poli-

ticky angažované sbírky Kamila MaŤíka s rádoby exkluzivním názyem ale...,, 1e
to novy a originální objev, jímž se stala Marcela Chmarová (nar. 195 l). První

knížka tŤiadvacetileté autorky Vysokj tlak,, je samostatnym a žensky odváŽn m

vyjádŤením mladého člověka, kter! nehledí na zkonvenčnělá tabu, ať už jde

o postoj v či sebevědomym dospěllm nebo naze tělesnou erotiku. Její pŤedsta-

vy se vrší v jakémsi pádivém automatismu, jenŽ nemá daleko k nezvalovskému

typu básnění (včetně těch čast]/ch avyraznych r5ímri,]), její metaforika je vy-

razná a prostoŤeky neotÍelá' a pŤesto vzdálená cynismu (napŤ. ,,Měla jsem tu.

berkulÓzu snťr / sténaly l aby|y rozhadrované a k nepotŤebě / na vzpomínkách

se páslo hejno much / dětství se pÍepeklo a ztvrdlo / jak kťrrka v pŤipáleném

chlebě..).,a Chmarová se nevymyká z doby nynějšího času a je jí vzdálena ro.

mantika ritěkrl do bezpečného zákoutí.
Stejn;/ pŤetlak pÍedstav najdeme u Jany Moravcové (nar. 1931),u níŽ sice ne-

šlo o zcela první knížku, protože již pŤedtím psala verše pro děti, pohádky a prÓ-

zu, a|e jde o její debut básní pro dospělé, s poetikou rovnéŽ osobitou jako

u Chmarové, jen spíše obecně invektivní, bez zvyraznéní Ženského prvku. Její

Sněhokruh\s píináší postŤehy místy ostŤe protikladné, v jakési aŽ zvrácené dy-

'o Blok, Brno 1973.
.. Napi. v básni Potrrlh,, s. 3l' kde se mluví o konci potlzimu: ,,Je čas se vrátit / Je čas / kdy končí potulky // od

zítŤka budu zavien / opět mezi zdmi...
' t9'14.
:. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labern l974.

.. NapŤ. v básni Dnl', s. |8:.,V pondělí / vysypou víly popelnice / tery /Začervenal1l t|ustá svíce /stňeda/su|c

buveny zelenlm akvďelem / čtvrtek / chrám kamenn1/ do sněhu padá šed:'m tělem..aJ.

:. Počátek básně Antibiotika' s' |9'
. ' Severočeské nak|adate|ství. Ústí nad Labem |974'

namlce exponuJe prostor nebo náznak děje, a hned nato jej drsně popie, napŤ.
,'Dál / brigantina s vlajkou smrti / kotví nám v krvi..2 . Jsou to kÍičené exprese'
šlehy kolem sebe, kdy nešetňí nio a nikoho, vžité pŤedstavy depoetizuje, takŽe
z stává téměŤ nežensk]/ škleb: ,,Sm]ikání po štěrku. /Do vazu. / Do vazu!,,,,, jin-
de ,,Zuby zať'até do udidla dne..,s nebo ,,Den, / vzteky bi|,!, drži v dlani / pelest
mé postele..29. Moravcová žije s naléhav m vědomím času, s nímž se vzteká
a bojuje a nejraději by ho strhla do jámy; ,,Novorození této planety nás potmě.
šile pozorují. /Aleluja' pochovejnre čas'..30 Z této provokativně expresivní linie
se vyrnyká oddi| Lounské motivy, v němž se Moravcovávraci do kraje dětství
a ohlíŽi se s klidnym pousmáním: ,$oky jsem zaklapla jak víko u kuÍiu...r'

V dalším roce pňicházejí debuty několika mlad;ích, s v;ijimkou staršího Jo.
seÍ'a Kebzy (l933-1990)' jehoŽ nevelká sbírka Á co by i'ekla Kendeclés)2 tná
vcelku blízko k bieblovskéjavanské exotice. Pro|ínají se zde motivy opálovych
Žen s ohlasy nedávné indonéské revoluce'

Ve znamení pňedválečné pásmovosti debutovala roku 1975 L:fdie Romanská
(nar. 1943)'jeŽ se v širokodeché poémě s názvem ostrava,3 pokusila postihnout
časov proudjejí krátké historie, od rrovodobé skutečnosti uhlí a hald pŤes dal-
ší peripetie aŽ k tehdejšímu dnešku s preferováním havíňiny. Celkovf vyraz pi-
sobí až zjednodušenou apelativností; v dalším v;ivoji své tvorby Romanská tzv.
aktuá lní témata opust i la .

Svou první knížkou pĚíliš neoslnil Petr KovaŤík (nar' l946). Jeho Skleněntí
harmonika]. z stalajen u věcí a vztahťr nejbližšího uzavŤeného okolí, básnick]/
subjekt v podstatě o nic neusi|uje a s ničím není v rozporu, takže na nás dych-
ne náznak biedermeieru, 1ak \ze doloŽit citátem ze závěrečné básně: ,,Laskavá
města sladk1ich lásek, / ulice s|uncem jmenované, / hlas ve vás / zalyká se smí-
chem' / rodny jas v korunách / o naději zpívá...,as

objevem roku l975 ovšem byl Eduard Martin (vlastně Martin Petiška, nar.
195l). Sbírka Múj Faust\,, už svym názvem odkazuje k v znamné literární tra.

.u V básni Briguntinu, s.20.
!' Z básně Poh dku o dobltí, s. |7.
'* Z básně Praporečník, s. 16'
.o Z básně Dopis, s' 22.

4  ocsne y lť l /n] '  s '  ) ) .
. ' V básni Dtin mého t]ětství, s.7 l,
.. Čs. spisovate|, Praha l 97.5.
3r Profi l, Ostrava 197-5.

" Čs. spisovatel, Praha l975.
', Báseř Darrl, s. 5.5.
,' 

Mladá fronta. Praha l975.
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Ještě bczvyraznější je jedin relevantní debut roku 1973, Klepdní nu lrisku|,,
Ludvíka Štěpirna (nar. l943). Autor je Úzcc- zaměÍen k vlastnímu bytování, jeho
svět osciluje mezi dornovem s jemnym vztahcnr k Žcně a mezi pŤíměstskou kraji-
nou na proch1tzkílch' Jc to poezie (lI1á, až, intimně stydlivá. bez jakéhokoliv vztahu
k času okolního světa; uvědomuje si čas jen v souvislosti s ročními proměnami pŤí-
rody.:o ostatrrč Štěpán v básnické dráze dá|e nepokračoval a dal se na prÓzu.

Stojí za ,zaznamenáni, že většina sbírek, o nichž jsme m|uvi|i z'a |éÍa
l911-1913' vyš|a v brněnském BIoku za redakční patronace dlouho proskribo-
vaného katolického básníka JoseÍ'a Suchého' tctly v jakémsi ustraní, kdežto
pražská nakladatelství v té době procházela pcrsonálním i edičně-plánovacím
zemětčesením.

Rok l974 piinesl j iž pozoruhodnější novinky, od té doby m Žcnrc mluvit
o kompaktnější Íázi básnickych debutú sednrdcsírtych let. Vedle soudobč p<lli-
ticky angažovanÓ sbírky Kamila MaŤíka s rírdoby cxkluzivním názvem tlle.. ',, . ic
to novy a originální objev, jímž sc sta|a Marcela Chmarová (nar. |9.5 l). První
knížka tŤiadvacctiletÓ autorky Vy,soky tlak.. jc samostatnym a žensky odvážn rn
vyjádŤením mladého člověka, kter;i nehledí na zkonvenčnělá tabu' ať uŽ jdc
o postoj v či scbcvědomlm dospěl nr nebo naze tělesnou erotiku. Její picdsta-
vy se vrší v jakémsi pádivém automatistnu, jcnŽ nemá daleko k nezvalovskému
typu básnění (včetně těch častych a vyraznych r;;rnťr.r), její mctaÍbrika je vy-
razná a prostoňcky neotŤelá, a pňesto vzdírlcná cynismu (napŤ. ,,Měla jscm tu.
berkulÓzu snŮ / sténaly l aby|y rozhadrovanc a k nepotŤebě / na vzpclmínkiich
se páslo hejno much / dětství se pŤepeklo a ztvrdlo / jak krirka v pŤipálenénl
chlebě..).,u Chmarová se nevymyká z doby nynějšího času a je jí vzdálena ro-
mantika r1těkti do bezpečnÓho zákoutí.

Stejny pictlak pŤcdstav najdemc u Jany Moravcové (nar. 1937), u níŽ srce ne-
šlo o zce|a první kníŽku, protoŽe 1iŽ pŤedtínr psala verše pro děti, pohádky a prÓ-
zu. ale jde o jcjí <lebut básní pro dospělÓ, s poetikou rovněŽ osobitou jako

u Chmarové, jen spíše obecně invektivní, bez zvyraznění Ženského prvku. Je.;í
Sněhokrulť'pňináší postŤehy místy ostŤe protikladné, v jakési aŽ zvrácené dy-

Blok ,  Brno 197.1 .

Napi. v básni Prllrrlkr'. s' 3 I, kde se mluví o konci podzinru: ',Jc čas se vrátit / Je čas / krly končí potulky // Od

zítika burlu zavÍcn / opčt mezi zdrni'..

1914.

Sevcročeské nakIadatelslví, Ústí nad Labenr l974.

Nap i .  vbásn i  D l r ' .  s .  I t l : , .V  pondě lí /vysypou ví lypope ln i ce/  l c ry/začervena l1r t lus tásvícc/s tÍcc|a/su|c

bar\'enÝ 7-elcnyn] akvue|em / čtvrtek / chriím kantenn;i i lt l sněhu padri šedy.|n tělem.. áj.

Počátck básně Antil l iotiku' s' |9'

SeveročeskÓ nak|adatelství. Ústí nad Labern l97.1.

nanllce exponuJe prostor nebo náznak děje, a hned nato jej drsně popie, napŤ.
,,Dál / brigantina s vlajkou smrti / kotví nánr v krvi.,.. ' ' Jsou to kŤičenÓ ,;xpresc'
šlehy kolerrr sebe, kdy nešetií nic a nikoho, vŽité pčec|stavy dcpoetizu.jc , takŽe
z stávátéměŤneŽcnsk;/škleb: , ,Sm]/kánípoštěrku.  /Dovaz 'u./Dovazu!. . r? , . j in-
de ,,Zuby zataté do u<Jidla dne.,,* nebo ,,Den, / vz,Leky bí|!, drŽí v dlani / pclcst
mé postcle..]u' Moravcová Žije s naléhav nr vědcllníIn času, s nímž se vztckír
a bojuje a nejraději by ho strhla do járny: ,,Novorození této planety nás potnlč-
šilc pozorují' / Aleluja, pochovejnle ', l".,,u,, 

této provokativně exprcsivní Iinie
se vynyká od<]í| Loatské motiv\,, v něnlž sc Moravcová vrací tio kra.je clčtstr,í
a ohlíŽí sc s klidn;írn pousmánínr: ,,Roky jsenl zaklapla jak víko u kuÍl.u.... l

V dalšínr roce pŤicházejí debuty několika mlad)ich, s v jirnkou staršího Jo.
sefa Kebzy (l933-l990), jehož nevelká sbírka Á co by, Ťekla Kentleclési t.t 'tá
vcelku blízko k bieblovské javanské cxtltice. Prolínir1í se zde motivy opálov clr
Žen s ohlasy neclávnÓ indonéské revolucc'

Vc znarnení pÍcdválečnÓ pásmovosti debutovirla roku l975 L die Romanská
(nar. l943)' jcŽ se v širokodeché poémě s n/tzvcm ostrctvtt,] pokusila postihnout
časov1i proud její krátké historie, od novodobÓ skutečnosti uhlí a hald p cs dal-
ší peripetie aŽ k tehdejšímu dnešku s preÍ.erovánínl havíňiny. Celkov vyraz pri-
sobí aŽ zjednodušenou apelativností; v dalším v;Ívoji své tvorby Rorrransk/t tzv'
aktuá lní tÓn la(a opust i la '

Svou první knížkou piíliš neoslnil Petr Kovaiík (nar' l946). Jeho Skleněn
harnnttika]'zrjstala jen u věcí a vztahrj nejbliž,šího uzavŤeného okolí, básnick1i
subjekt v podstatč o nic neusiluje a s ničím ncní v rozporu, takže na nás dych-
ne náznak biederrneieru, jak lze doloŽit citátcrn z'e závěrečné básnč: ',Laskavír
města sladk;i ch lásck, / ulice sluncem jmenovanÓ, / hlas ve vás / zalykír se srní-
cherrr, / rodn1i jas v korunách / o nadčji zpívá.'.,,]5

objevcm roku l975 ovšem byl Eduard Martin (vlastnč Martin Pctiška, nar.
l95 l). Sbírka M j Fa'ust36 uŽ svym názvenl odkazuje k v znamné |iterární tra-

V básni Bri3alti lrrr. s' 20-

Zbltsně Polttítlkt tl dobltí. s. IJ '

Zbísltě Pruporct\ník. s. |6,

Z básnč Do2n' s' 22'

Z bíisně yÍťl' i l]. ' s' .55.

V biisni Drill ntélto dčtsn*í. s' 7 |

Čs' spisovatel, I)raha l97.5'

Profi l, Ostrava 197-5.

Čs. spisov2Lle|, Praha l975.

Báseií Dollr. s' .55.

Mladá Íionta. Praha l975'
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dioi a šest oddílt] kníŽky .;e vŽdy uvozeno konÍiontací citátu z liilové hry lout.
kové íaustiády a z Goctltova dí|a' Právě mezi těmito dvěma polohami se pohy-
buje poezie Eduarda Martina, která Iná blízko i ke strohé, a pÍecc v mluvné ra-
cionalitě' jak ji prezentoval Miroslav Holub' Martin je včtšinou aÍbristicky, ná-
znakovy, ať uŽjde o něho samého ncbo širok1i záběr do světa a do historic. Tak
jak vnímá celou svou bytostí vše kolem sebe, stejně pÍiznává s jist1ym intelektu-
álnírn nadhledem i vědomí času, ktcry je zároveř neosobní i nelítostny: ,,S kaŽ-
dou tvou vteŤinou / pÍichází trojí čas // Budoucnost minulych / minu|ost budou-
cích / piítomnost těch i těch i tvá'..]'

TéŽ z následujícího roku l976 zr]stalo v poezii nčco trvalejšího. Netyká sc to
pÍíliš Blanky AlbrechtovÓ (nar. l95 l), která svou knížkou Pukčutí pecek.'z sttrla
ještě v zajetí dčtsky jednoduch;/ch pÍcdstav, cclŽ sice celé sbírce dávír jcdnotny ráz,
ale spíše to lze pŤijmout u pozdější debutantky z roku |9]9 Markéty Procházko-
vé (nar. |963),Ía ovšem byla pii vyclání knížky o deset let m|adšílAlbrechtová
vycház,í většinou z pŤírodní inspirace a pĚíroda ji také stále obklopuje, .iak sděluje
matcc: ,,Do pole / pár básní vyhrknu.,.ru Místy jc ovšem až pŤímočaÍc naivní a bar-
votisková,]ojinde zasejcjíjednoduchÓ pčedstavy aŽ ncriměrně do básně zapojují
vestnír aZenli'o, Sbírku zachraiiuje jcn několik v1/stižnějších rnilostn ch motivť-r.

Ztt poz,dni bíisnicky debut lze povaŽovat vystoupení |ékaŤc Aloise Vo|kmana
(nar. l937), ktcry svou sbírkou Maki vizitcť) zrjstal téměi stále v lékaŤském pro-
stŤedí,.jinak zdc najdeme iněkteré motivy pňírodní nebo krajinnÓ. Je to sice poe.
zie plná lékaňské znalosti l idsklch osudťr, která uměŤcně podává i strohou rt:ali-
tu, vyjírdŤenou v básních aÍbristicky krátkych, ale všejc spíše statické konstato-
vání' bcz vztahu k času společenskému. Volkman citl ivč zachytil uzavŤeny mi-

krokosrtlos, v nčmŽ se pohybuje, nicrnéně básrrě v podstatě jsou bez časovéhtl
zaÍazení a mohly by vyjít kdykoliv, aniž by trva|cji upoutaly'

Rok l976pŤines l  takédcbutc lost i  osobi ty,  jímžsesta laprvníkni l raJosefaŠi-

monzi (nar' l94i]) s názvcrn Snídaně v auttltllatua]. Po pňcčtení v níts vytanc' Že
jdc o z ctelné ovlivnění Nezvalem anebo o vyraznou blízkost k Nczvalovi, včet-

V birsni Věčzo.rl, s..1Ó'

Kruh. l lradec Krri|ové |976.

Z, bÍsně Nrírtltl'. s. 24.

Napi. báseii ]íl 'ot'é y'íh', s. .{7: .'V bieznovém háji /jívové ví|y / na kousky zinlu krájí / Na housky sypou ji /

v kryslalcich so|i /Až nebe tnraky spase / popíc|tnc sluncc / ví|y tenkopasé / ohnivou holí / aby.ještě povyláhly

/ za zclcnou kštici / zrnÍčka obi|i l z ptl)í., '

NapŤ' v básni Vílku o st'ětl. ' s. l0: ' 'Vesnrír svá dna otevírá..; v básni bez n:izvu. s' l3: . 'S vesmírem na k]ínč /

zas h]íně / ucho nilstirvím... ald'

Mlaclá fionta, Praha I976.

Čs' spisovate|' l,r.rlra l97 .

ně nrotivrj ž.ny v množném čísle, inspirace městem, komplexnírn viděnírn a Ži.
tím. ovšem v Šimonovi je proti Nezvalovi i rjděs z města a jeho nepostiŽitclnos-
ti. Básník je vším ve rnčstě podnícen a zároveií zra ován,je to tccly pravy vyraz
scluclobého pocitu mladého člověka, kter sc zÍráci v moclernínr světě (bez ohle-
du na politické zázemí),jak sám prohlašuje: ,,V tomto prostoru a čase / uŽ nám
ani Inatky nerozumějí...1' A.jincle zase: ,,poclhoubí času je plné stok / i bahno se
valí směrem k jádru..... A v básni s pčíznačn m názvem Město, což zr]e milŽe
Znamenat i syrnbol urbanizovaného světa v bec, vše korrcentruje do několikaná.
sobné metafbry: ,,náš hmotn]i čas ná v ristcch zmije /ktere létají na Kídlech...o.

V druhé polovině sednrdesát ch let už c|ošlo k jisté normálnosti básnickych
nástupti ' pokud o ,,nornláIních..poměrech je moŽno nlluvit v dobách nenormál-
ní ,,normalizace... Ale už nemusejí zaskakclvat pouze starší <lebutanti, rok |9]1
znanlenal několik mírně zajímavych básnickych počinri mlaclší gcnerace. Je to
jednak nepŤíliš vybojny Karel Vr]jtek (nar. l946) sc svou sbírkou Řefizkovy ko-
lotoč:a1 , s nedlouh mi básněmi; většinou jsou to tnomentky z pÍíro<ly a občas se
tu prolíná i mcltiv erotického tcluŽcní. Autor je jakoby vyvázán z konkrétního
dobového času a vnímá a prezentuje pouze clenní a roční cloby.

Pro Lenku Chytilovou (nar. l952) je čas p ítelem, druhem, protivníkem istá-
lou součástí jejího života. Tak to mnohokrát uváclí ve sbírce Dopisyts. Chytilová
se obrnila kolem sebe slovem, kterym nešetňí' její pohlccl je troul-aly iprovoka-
tlvní, nechodí daleko k inspiraci a reaguje: vlastně na vše, co clen a prostŤcdí pŤi-
nášcjí. V oddílu Krok'r,,část Mezičas-i,vlastnč i svou bytost ZtotoŽřu.ie s časem:
,,Stírváme se / a čas nás vypráví / jsrne pňíběIr.. a dále: ,,Čas / vypráví slova -
chléb // Ale i noŽe vypráví..], Na mrioha místecIr je piímo ponoŤcna do času, tak-
Že si maně Vzpomeneme i naJoscÍa Horu' prrl něhoŽ byl čas,,bratrem jeho srcl.
ce... Chytilová dokoncc ztotoŽiiuje i pŤíběh, vyprávění a vlastní bytí: ,,Vypravěč
času / prošel našimi styr..sn

o velkém intelektuálním zázerni a bohatych zkušenostech pňekladatele, jenŽ
zná italskou a španělskou poezii, svědčí básnická kniha První brcizdct.', kterou
napsal Miloslav Uličn! (nar' |942). Najdemc zde básně velmi rr]znorodé, clra.
rakteristické pro nekonvenčního tvrjrce, ktery se nevyhybá ani erotickym moti-

.. Z básně Nttz'envzcÍí. s' 4| '
*  s .  t 3 .
" Proll l, Ostrava 1977.
.' Kruh. Hradec Krá|ové |977.

" s. .52.
. ' ' V bísni VečeÍe. s.98.
l ' Mladá l ionta. Praha |977.
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dioi a šest oddíl kníŽky je vždy uvozeno konfrontací citátu z lidové hry lout-
kové íaustiády a z Goetlrova díla' Právě mezi těmito dvěma polohami se pohy-
buje poezie Eduarda Martina, která nrá blízko i ke strohé, a pŤece v mluvné ra-
cionalitě, jak ji prezentoval Miroslav Holub. Martin je většinou aÍbristick1/, ná-
znakov , ať už jde o něho samého nebo širok1i zábčr do světa a do historie' Tak
jak vnímá celou svou bytostí vše ko|cm sebe, stejně pÍiznává s jist;/m intelektu-
írlnírn nadhledem i vědontí času, ktery je zároveř neosobní i nclítostn : , 'S kaž-
dou tvou vteŤinou l pÍicházi trojí čas // Budoucnost minul1/ch / minulost budou-
cích / pĚítomnost těch i těch i tVá'..]'

TÓŽ z následujícího roku l976 zťrstalo v poezii něco trvalejšího. Nct ká sc to
pŤíliš Blanky Albrcchtovc (nar. l95 1)' která svou kníŽkou PLtktíttí pecekr8 zŮstirla

.ještě v zajetí dětsky jedno<luch1ich pčedstav, c<lŽ sice celé sbírce dirvájedrrotn ráz,
ale spíše to lze pŤijmout u pozdější debutantky z roku |9.79 Markéty Procházko-
vé (nar. 1963)' ta ovšem byla pňi vydírní kníŽky o deset let mladší! Albrechtová
vychází většinou z pŤírodní inspirace a pňírodaji také stále obklopuje,jak sděluje
matcc: ,,Do pole / pár básní vyhrknu'..ru Místy je ovšem aŽ pŤímočaŤe naivní a bar-
votisková,a.)jinde zase jcjí jednoduché pŤedstavy až neriměrně do básně zapojují
vesInír aZeni',, Sbírku zachrařuje jen několik vlstižnějších milostn ch rnotivťr'

Za pozdní básnicky debut lze považovat vystoupení lékaŤe A|oisc Volkmana
(nar. l 937), ktery svou sbírkou Mal vizita'I zťrstal téměŤ stále v lékaŤském pro-
stíedí'jinak zde najderrre i některé motivy pŤírodní nebo krajinné. Je to sice poc-
zie plná lékaŤské znalosti l idsk;/ch osudťl' která uměŤeně podává i strohou reali-
tu' vyjádňenou v básních aÍbristicky krátk1/ch, ale všeje spíšc statické konstato-
vání, bez vztahu k času společcnskému' Volkman citl ivě zachyti| uzavŤeny mi-

krokosmos' v něnrž se pohybuje, nicrnéně básně v podstatě jsou bez časového
zaÍazení a mohly by vyjít kdykoliv, aniŽ by trvalcji upoutaly.

Rok l976 pŤinesl také debut dosti osobity, jímž se stala první kniha Josefa Ši.

mona (nar. l948) s názvcrn Snídaně v clt|ttlnntL|a]' Po pŤcčtení v nás vytane, Že
jde o zŤetelnÓ ovlivnění Nezvalcm ancbo o vyraznou blízkost k Nezvalovi' včet.

V blisni Vččrrost' s'.16'

Kruh. Hradcc Krá|ové I976.

Z básně Míylrrr.' s. 2.1'

NapÍ' báse Jívoy't t,í!:. ' s' . l7: ',V bieznovénr háji /.1ívové ví|y / na kousky zinru krájí / Na hr;usky sypou ji /

v krystalcich so|i / AŽ nebe nrraky spasc / popíchnc sluncc / Ví|y tenkopasé / ohnivou bolí / aby ještě povytáhly

/  za  ze lenou kšt i c i  /  z rníčka ob i l í  /  z  po|í ' . .

Napi' v básni Vílktt tl st,ětl ', s' l0: ',Vesnrír svii clna otevírii..; v básni bez názvu, s. l3: ,,S vesnírem na klíně /

zas h|íně / ucho naslavín]..' atd.

Mladá fronta, Praha l976.

Čs' spisovate|' Prďra l976'

ně motivŮ Ženy v pn.ržném číSle' inspirace městem, komplexním viclěním a ži-
tím. ovšem v Šimonovi-je.-proti \",uu1ovi i riclěs z města a jeho nepostiŽitclnos-
ti. Básník je všírn yg llrěstě Pod\ícen a zároveř zraĎován, je to tedy pravy vyraz
soud<lbého pocitu mlxdého,človg;.u. kter.y se zLráci v modernínr světě (bez ohle-
du na politické zázenlí)',,Jak;sá\ pro|rlasu.je: ..v tomto prostoru a čase / už nám
ani nratky nerozumějí''...^A1t,ndq zase: ',po<lhoubí času je p|né stok / i bahno se
valí směrcm k jádru..'., A v básxi s pŤíznačnym rtázvem Město, což zc]e mŮŽe
Znamenat i symbol urt)anlZovansho světa vrjbec, vše koncentrujc <lo několikaná-
sobné metaÍbry: ,,náš fimotny !o. n.a v rjstech zmije /které letájí na kŤídlech...o.,

V druhé polovině sed1le.sáty.h let už došlo k jisté normálnosti básnick]ich
nástupti, pokud o ,'n.1rnálních.. poměrech je možno mluvit v c]obách nenormál-
ní ,,normalizace... Ale Y 

nlTu*"ji zaskakovat pcluze starší c|ebutanti, rok |9]7
znamenal několik míťne'zaJImalych básnickych počinŮ mlac]ší generace. Je to
jednak ncpňíliš vybojrtÝ, KareI V6,.";. rnar. l946) se svou sbírkou Řetízkovj ko-
Lotoča1 , s nedlouh;ími ba1n;mt1VětŠinou jsou to rnomentky zpÍírody a občas se
tu prolíná i motiv g1ptlckeho t(luŽení. Autor je jakoby vyvázán z konkrétního
dobového času a vníntá a preze.\tujc pouze denní a roční doby'

Pro Lenku Clryti lovou (nar l g52 ) je čas pr'ítelem, clruhem, protivníkem i stá-
lou součástí jejího života. lak t() mnohokrát uvírclí ve sbírce Dopis1,a8. Chytilová
se obrnila kolem sebe slovem, kterym nešetňí, její pohled je troufal;,7 i provoka-
tivní, nechodí daleko k t1'sntr5t a rcagujc v|astně na všc, co den o pio.tr"ai pri-
nášc1í.  V oddíIu KroÁr. ,část  Me1i !osr 'vIastně isvou bytos1 ztotoŽr iujc s  č.asem:
,,Stáváme se / a čas ná. l l,.P:i"i / jsine piíběh.. a <tále: ,,Čas l uypáví slova -
chléb //Ale i nože vyprávi..." Nu mrroha místech je pňímo ponoiena .lo času, tak-
Že si nraně Vzpomenell, le i naJo\.1. Horu, pro nčhoŽ byl čas ,,bratrem jeho srd-
ce... Chytilová dokoncc ' lol3Žřuj" i piíběh. vyprávění a vlastní bytí: ',Vypravěč
času /  prošcI našimi us(y. ' . . " ,

o velkém intelektuírlním 'á1o'ní a bohatych zkušenostech pŤekladatele, jcnž
zná italskou a španělskou poczli, svč<lčí básnická kniha PrvnÍ brcjzcla5l, kterou
napsa| Miloslav U|ičnY (nar. l912;. Najdeme zdc básně velmi rťrznoroclé' cha-
rakteristické pro nekonvenčního.tv rce, ktery se nevyhybá ani erotick m moti-
* Z básně DcŤ'. s' .5-1'
' ' Z básně Nttz'envzetí. s' 4|.
*  s , 1 3 .
" Profi l, Ostrava 1977.
.u Kruh, Hradec Krdlové |977,

"  s . 5 2 .
.. ' V básni VačeÍe. s.98.
5' Mladá fronta. Praha |917.
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vrlm, ironizuje, zná svět urnění i svět ticha a pŤírody. Mír.jakysi odstup od katc-
gorie času a dokonce tvrdí, žc sc v konkrétním čase ncoricntujc: ,,Kdy tojcn by-
lo? Včera.j PÍcd sto lety.r.u'

Podobnč si počíná i da|ší debutant Jaroslav Holoubck (nar. l946), ktery také
vychází z poznatk kulturního dě<Jictví, ale je zárovcĎ doprovázen utkvělou
vzpornínkou na rodnou Vysoč'rnu. Jeho kniha Úžps'. dosvčdčuje schopnost dob-
Ťe vcršovat z'tt pouŽiLi bohatší obraznosti. dokládá také srrrysl pro lehce ironick;i
hunror. Stálym námětem je láska, osud, okolí, rnladé clívky. K plynoucínlu času
má jako rnlad1i č|ověk témčň ncp átclsk17 vztah, vŽclyť najcclnom místě sclělu.|c,
Že ,,clut .je čas...., j inde zase rnít ccs1a času ,,opilovanÓ kroky..ss.

Z níislcdujícího roku l978 pŤipornenerne nejprvc p<lziiního debutanta VácIava
Darikir (nar. l929). opět rnyslínlc na Nezvala, jcstl iŽc čtcmc Dařkovu sbírku JrrÁ
jsme li l i:yrl l l5.'. Má v1irazně odlišcné části: prudkou vstupní báse Jak jsnte l i l i
zvon, s rnetaÍbrikclu až šílcnych obrazťr, poté jsou zde rozsáhlÓ Toulky, s Litlt'iskcnt,
kdc rrajdcnlc bohaté pňíznačně nczvalovskÓ variace na tnotivy Prahy. vŽdy i sc
vztahenr k Ženě, S motivy noci a Kampy, a nakonec jc č'iist Českrí tttadonu, s a<7c:l-
rací žcny V tonl[o svčtě: ',(...) po cclíi léta jsem tě hledal ve tváňích všeclr Žen...57

opoŽ<lěnym dcbutantem jc vlastně i František Valouclr (nar. 1935) se sv()u
sbírkou PŤibliž'ovtittí5,. Jeho kníž-ka vzbuzuje dojcrn aŽ obezŤetného básnění. .icŽ
vycházi zc selskÓho venkovanství' obzírajícího ve zkliclnělÓm vyrazu kolobčIl
pŤírociy a <-liInenzi V podstatě nenlěnnéIro lidského dčlu v podlrorské kra.;inč nc.
daleko olonrouce. I názvy nčktcryclr básní pŤínlo veclou k těmto základnínr in-
spiračnínl konstantám: Večer uptostÍecl žní, M j kra,f v 'srpnu, Poledne, Letní
bottŤe v olšunech, ZtÍŤí, Podzintní klekdní, V ííjnu. I k plynutí času se pŤibliŽuje
Valoucl-r tÓnrči s ostychcm: ,,Čas na kopytku lanírl / z lcsa se oz vá....,,.j indc

,,A zasc.i in1y lcs / byl nezlcti ly / jako by čas byl / jenorn budoucí..o.,. Alc do svč.
ta Valouchovir patňí i motivy rnilostné, jež rozvinul v čítsti nazvané PŤibližtlvtíní'

Poměrně značného publicistického ohlasu se cločkal Jaromír Pelc (nar.

1952), když' vydal sbírku Leur y, letnín kiněo|. Jcho poetika je značně osobitír,

.. V blisni Sttktíní. s' 23.

.] Mladá frontr. Prabr ] 977'
i. V biisni 7'it lt kt'ětitt ' s' 10.
' :  V  bhsn i . l r r r ' / ro .  s .  I t .
' ' Mlacli l ionta. I)aha 1978.

"  S .  Ó5 .
i. Čs' spisovatcl. Praha l978.
' ' Z biisnč Cos. s' l2'
, ', Zb(tstlě A:asc flrrr. lcs' s' l5
o' Čs' spisrrvatcl. Praha l978.
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.jsou zclc básnč r zného typu, stňídá se náznak.jcnlnosti i neustálcné prudkosti.
Je ncspok<ljen' neorientovíin, touží po aktivním činu, ale zároveii neví, jak vlast-
ně Žít. Na .jedné straně byl Pclc chápán .jako typicky mluvčí nov clr autorri
seclnlclcsírtych let, na druhÓ straně - pňi dnešním čtcní z odstupu -.jchcl básnic-
kc sclčlcní lze také chápat jakcl autentické r'yjádÍcní normalizačních časŮ .'zaži.
va ztracenych..či ,,polribcnycIr... Je skutečně zaskočen pÍítomnyIn čascIn: ,.Pro-
ŽíváIn.jcdcn a tcnt1lž vi'1cv / Znovu a Znovu, vracírrr se v časové sInyčcc / na stc.j-
nít tttísta. / Chtčl bych pryč, a|e ncvím .jak...o] Ncvidí vyvoj v čzrsc. ktcr! Žije:
,,Piccls(av si: / čas se zastavil, / znelrybněl jak otisk tvírÍc / v post-nrtnÓ l l l i lscc.....r
A tlpčt nii.j inÓrn rnístě: ',Svčt trvá.jcn' / nic se uŽ ncdč.je...o.

Za pos lcdní rok l979. jcrnuŽ ještě v danÓ st luv is|ost i  věnuj i  pc lzornost .  uvcdu
tňi sbírky. Jc to jednak zccla ncvÝbojny Miroslar'Hulc (nar. l946,). ktcry sc pňi-
lilítsil sbírkou R.r'Ď.r v síti tttlt:i,,5. PatŤila by svou bczčastlvou nezakotvcností it tiz-
kÝnl pohlecien'r do prostÍcclí rybničné TŤeboně spíšc do té rozpačité ccliční čírsti
první 1loloviny scdmdcsíttych let' Vystupuje zcle piíliš tlsobní a rizky rlbzor. stá-
lyrrr nirnlětem je žena' dívka, doteky, nlilovírní, ztritccní a pŤírocla kolcrrr .fŤcbrlně.

Čas.jc zdc vnímán pouzc.iak<l čírst dne nebrl ročníIlo stňídání léta a po<Jzirnu.
MinloŤiidné pozornosti sc ve své dolrě dočkala 1lrvotina šestnáctilctÓ Všcstran-

nč nadanÓ MarkÓty ProchílzkrlvÓ (nar. l963 ) Slll' Ďc: pf ístfešť* , Syrnpatickíi sc .jc-
vila tldr'aha mladé dír'ky. ktcré zd1rnlivč všc pÍicházcltl lchce na nlysl kc sp<lntán-
Irč clčtskÓrnu vyjádÍcní. bczprcrblÓnrově se v.je.jírl l podání stykal kclutck k<llcm ní
i vččnost, nabízí se bcz z1tbriin Praze.Popelcc, žc.ji onryje, jc sclropna z ní setčít
praclr a rozsvítit je.jí unavcllou kríisu: ,,Chtčlit bycll tč Praho / celou onlyt v rose /
a jak oltáÍ věk / nabídnout tč slunci.....o7 Po vícc ncŽ clvaceti letech uŽ opaclal bcz-
prostŤcclní dětsky pcl z ttlhclttl ciebutu a snad je IrroŽnÓ prohlásit, že tyttl vct.še nc-
jsou vc v voji české pclezic zánakenl.jcn svědectl'ínl cl tehdejší touzc čtcnáÍťl číst
věci prosté. jednoduché, jak 1c psalzr dívka. kterii vzhlcdeIrr k svénlu l 'čku.jcštč ne-
zaŽila tlbčanskÓ poníŽení a ()patťnictví clospělych.

Jar<lslav Čejka (nar. l946) je nesporrrě enl.ant terrible české kulturní scény
a tak sc pÍcdstavil i svclu 1lrvní sbírkou Sentimettttílní l(lsk1,o,, Jsou to rninipŤíbč-
lry a rtlctatnorť zy 'tte osclbního zaměňerrí..jcn vc vztahu muŽ a Ž'cna, pro nčž

.. Z blisně Srrrd Žii ' 'tay. s' l ].
, '. Z blisnč Stnlj čttsu' s,23'
.. 7- blisnč Cistt| ideje' s. 55'

" Nllarl i i l ionta, Praha 1979.
..' Čs. spisovate|. Praha l 979' 8.{ s'
. ' 7, bírsnč Cht:i ttlz,syítit |vou knísu' s' 4.l

" Mlatl i i t ionta, Praha 1979.
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vrirn, ironizuje, zná svět urnění i svět ticha a pčírody. Má jak]lisi odstup od kate-
goriečasu adokonce tvrdí, Že se v konkrétním časc neorientuje: ,,Kdy tojen by-
lo./ Včera./ PŤed sto letyr..,.

Podobně si počíná i další debutant Jaroslav Holoubek (nar' l946), ktery také
vycházi z poznaÍkŮ kulturního dě<Jictví, ale je zároveĚ doprovázen utkvělou
vzpomínkou na rodnou Vysočinu' Jeho kniha ÚŽas,. dosvědčuje schopnost dob-
Ťe veršovat zapoužití bohatší obraznosti. dokládá také smysl pro lchcc ironicky
hurnor. Stál1/m nárnětem je láska, osud, okolí, mladé dívky. K plynoucímu času
nlá jako rnIad človčk tÓnlčŤ nepŤátclsk vztah. vždyť na jcclnom nlístě sdělu.je,
Žc ,,dut! je čas..,. ' j indc zasc má cesta času ,,opilovirné kroky..55.

Z náslcdujícího roku l978 pŤipomenemc nejprvc pozdního debutantaVirclava
Daiika (nar' 1929). opět rnyslíme na Nezvala, jestl iŽe čteme Dařkovu sbírku /at
jsme lili zvottso. Mit vyraznč odlišenÓ části: prudkou vstupní báse Ja,k jsne lili
zvotl, s mctalbrikou až šílenych obrazr], poté jsou zdc rozsáh|Ó Tbul\, s Lidiískem,
kdc najdenre bohaté pŤíznačně nezvalovské variace na motivy Prahy. vždy i se
vztirhem k Žcně, s motivy noci a Kampy, a nakonec je část ČcsktÍ rnatlona, s ado-
rací Ženy V tomto světě: ',(...) po celá léta jscm tě hlcdal vc tváŤích všcch Žcn...5'

opožděn;im clebutantenr.jc vlastně i František Valouch (nar. l935) se svou
sbírkou PŤibližovtínf8. Jeho krrížka vzbuzujc dojcnr aŽ obczictného básnění, jcŽ
vychází zc selskéIrrl venkclvanství' obzírajícího ve zklidnčlÓm vyral.u koloběh
pŤírr,rdy a dirnenzi v podstatě nenrěnnéIro lidského ridělu v podhorskÓ krajinč nc.
dalcko olornouce. I názvy některych básní pŤírno vedou k těrnto zák|adrrírn in-
spiračním konstantám: Vet\cr uptosti'.ed žní, Mtij kraj t, srptttt, Prllctlne, Latttí
bouŤe' v oLšaneclt, Zá-í, Potlzintní klekdní, V ííjnu.I k plynutí času sc pŤib|ižuje
Valouch tÓrněŤ s ostychem: ,.Čas na kopytku lanínl / z lesa se ozyvá..s.,, j inde

,'A zase jiny |es / by| nezlcti ly i jako by čas byl / jenorn budoucí... '.,. Ale do svě.
ta Valouchclva patrí i motivy milostné, jež rozvinul v části nazvané PŤibližovtittí.

Poměrně značného publicistického ohlasu se dočkal Jaromír Pelc (nar.
1952), kdyŽ vydal sbírku Lcar v letním kiněo,. Jehtl poetika jc značně osobitá,

. .  V  bísn i  Sc tk  t tí .  s .23 '
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.jsou zde básně rŮzného typu, stiídá se náznak.jcmnosti i neustálené prudkosti.

Jc nespokojen, ncoricntován, touŽí po aktivním činu, ale Zároveii ncví, jak vlast-
nč žít. Na jedné straně byl Pclc clrápíin jako typicky mluvčí novyclr irutorrl
scclrndesírtych lct' na druhé straně _ pŤi dncšním čtení z <ldstupu - jeho básnic-
ké sdělení lze také chápat.iako autentickÓ vyádicní norrnalizačních časri ,,zaŽi-
Va Ztraccnych..či .,pohibenych.,' Je skutcčně zaskclčcn pÍítornnyrn časem: ,,Pro-
žívírm jcdcn a tentyž vy.jcv / Znovu a znovu. vracíIll se v časové sInyčce / na steJ-
nít rr.rísta. / Chtěl bych pryč' a|e rrevírn .iak.... '. Ncvidí vyvoj v čase, ktery Žije:

,'PŤcdstirv si: / čas se zastirvil, / znehybnčl jak otisk tv1rŤc / v posnlrtné ntasce.... '.
A opět na jinérrl místě: ,,Svět trvír'jen, / nic se už ncděje......

Zit ptlslední rok l979.jcmuž.jcště v dané souvislosti věnuji ptlzornost, uvedu

tŤi sbírky. Je to jcdnak zcela nevybojny Miroslav Hule (nar. l946). ktcry se pŤi-

lrlásil sbírkou R.yĎ.t'v síti tttlci,,'. PatÍila by svou bczčasovou ticzakotveností a Z-

kyn pohleclenl clo prost cdí rybničné lŤcboně spíšc do te rozpac:itÓ ediční části

první poloviny sedmdesátych let. Vystupuje zde p íliš osobní a r1zky obzor' stá-

lyn.r nálnětcm jc žcna, clívka. dotcky, rrriltlvítní, ztr1lccní a pŤíroda kcllcm T cboně.

Čas je zdc vnínrán pouze jako část dne ncbo ročnílro stŤíclíiní léla a podzimu.

MimoŤiidné pozornosti se ve svÓ době dočkirla prvotina šestnáctileté všt--stran-

ně nirclirnÓ MarkÓty ProchirzkovÓ (nar. l9 3) Sn.t.Ďt:: pfístíe šf,,. Synlpatickír se je-

vila och'alia mladé dívky' ktcré zdírnlivě všc pŤichírzelo lehcc na nlysl ke sptlntán-

ně dětskÓInu vyjírclÍení, bczproblÓlnově sc v je.jínl podání st1/kal kclutek k<llcm ní

i věčnost. nabízí sc bez zábran Pr.aze-Popclcc. Žc ji onryjc' jc schopna z ní setŤít

prach a rclzsvítit jc.jí ul-lavenou krírsu: ,,Chtěla bych tě Praho / celou omyt v rose /

a.jak oltírÍ věkťr / nabídnout tě slunci.....o'Po více ncŽ dvaccti leteclr už opadal bcz-

prostieclní dětsk;y pc] z tohoto debutu ii snad je rnoŽné prohlásit' žc tyto verše ne-

jsou ve vyvoji čcskÓ pocl'ie zázrakcIn'.jen svědec:tr'ínl o tehde1ší touze čtenáŤŮ číst

věci prosté. jec1nocluché'.jak je psala dívka. kteríi vzl-tlcdenr k svénru včku.jcštč ne-

zaŽila občanské ponížcní a opatrnictví dospělyclt.

Jirroslav Čejka (nar. l946) je nespornč enl-ant terriblc čcskÓ kultutní sceny

a tak sc pÍcclstavil isvou první sbírkou Sctttintettt lní lriskť,N. Jsou to minipŤíbě-

hy a metamor|ozy uz'cc osobního zaměŤcní' jen ve vztahu ntuž a žena' pro něŽ
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okolní svět nemá d leŽitost' jen drama dvou exponovanych bytostí' Podání
z Čejkova pera plyne lehce a čtenáňsky pŤitaŽlivě, napétí z hlediska intenzity
vztahu (i ve ztrácení) je stá|c pŤítomno, hlavním morálním kodexem je vztah
sám o sobě, nikoliv názory nebo situace okolí. A pŤece je zdc i jakési pasivní
vlečení pŤíběhem, jako by autor nebyl mocen zabránit tomu, jak se jeho kniha
uskládá: ',Byli jsrnc jako loutky / na scéně vlastních let.... '.,V každém pŤípadě.ie
i ČcjkŮv dosti nckonvenční dcbut dokladcm toho, Že ediční politika na konci
sedmdesátych let dozna|a již jistÓ změny.

I když jsem sc nemohl věnovat podrobnčji jednotliv1/m sbírkám' pŤesto jsern
na závěr snad oprávněn konstatovat, že Adarnovo dosti paušální odmítnutí poe-
zie sedmdesátych let platíjen projejí opatrnickou a nevyraznou část, nikoliv pro
některé ediční činy, jež nás i po letech dovedou Živě zau.jmout.

.,' c.\s| Ioučení s pí.íběltant. s. 55

164

,,Generace.. místo generace

PETR  HRUŠKA

Jako ,,generaci.. osamělych bčŽcrl označil l iterární kritik Petr A. Bílck vc s(ej-
nr l jmennÓ kniŽní studi i  ( l99 l )  početnou skupinu autor ,  kter1 im of lc i1r lní česká
nakladatelství vydala debut v pr běhu osmdesátych lct (někdy již na konci let
sednrdcsát ch), a termín gcncrace zánlěrně vložil do uvozovek,1eŽ se však pÍi
následném obecnějším uŽiváni tohoto označcní jiŽ vytrati ly. Vskutku Izc však
stěží mluvit o generaci jak z hlediska programového (Žír<Jn;/ společny prtl ně ne-
cxistoval), tak z hlediska včkového. SpeciÍ.ická situacc státem ŤízenÓ a ideolo-
gicky bedlivě kontrolované kultury v socia|istickém Československu totiž zpti-
sobovala, že mezi debutanty tohoto období patŤil i autoŤi narození na konci čty.
Ťicát1ch let (JiŤí Rull ' ' Michal Ajvaz, Lubomír BroŽck) stejně jako ti narození
v letech padesát1/ch (Vladirnír KŤivánek, Miroslav Huptych, Lubor Kasa|' Sva.
tava Antošová, Ivo Šmoldas, Jiňina Salaquardová, Zdcněk Lebl' Vít Slíva' JiŤí
Dědeček' Jan Rejžek' PŤemysl Rut, Zdena Bratršovská, Milan Andrássy) i še-
desátych (Sylva Fischcrová, Norbert Holub, Marek TrlInan, Lubor Vyskoč, So-
a Záchová), Do rozhodnulí, zcla a kdy kníŽka básrií vyjde, vstupovala totiž

mnohá mirnoliterární kritÓria' v nakladate|stvích vznikaly latentní p<lÍadníky
a doba čekání na vydání sbírky nar stala i na pět a více let. V Ťadě piípad ' jak
upozoriiuje P. A. Bílek. se tak nedá hclvoÍit o debutech v pravÓm slova smyslu.
kníŽky se stávaly spíše jakymisi pr běŽně sestavovanymi vybory básní _ z tŤe-
ba i desetiletélro autorova tvrjrčího období * čckajícími na to, ,,až prrrj<Jou.. ce-
l m redaktorsko-lektorskym schvalovacírn mechanisnlcrn. Taková ediční praxe
pak skutečně jakousi osamčlost jednotliv;ich autorskych osudri a jejich tvťrrčích
činri zp sobovala. StupĎovaly ji i mnohÓ další vnější okolnosti, zejrrrÓna ne-
ochota strážcťr kultury vribcc poskytovat prostor (napŤ. v podobč litcrárního pe-
riodika) pro Íormulaci ně.1akého h|ubšího názorového spŤíznění, pro 1orrnulaci
spolcčn ch programovych postojri, jeŽ by s sebou nutnč pŤinesly takÓ určitou
diÍ.erenciaci, odlišnost a.jinakclst _ tcdy hodnoty, kterych sc každá ideologie za-
loŽená na principu nivelizace musí právcm obávat.

Publikační možnosti dosud nezavedenych autorri nebyly ve|ké' Dílna, pŤí|o-
ha Litertírnílto měsíčníku, ňízerlého posrpnovymi nornralizáiory, poskytovala
zdrženlivě prostor jen krátkynt ukázkám, více začátečnickyrn pokusrirn ncž sku-
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